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Abstract  
The purpose of this research was to examine the attributes of the upstream documents of the 
Farhangian University on the characteristics of the teacher. This research is a qualitative 
method of qualitative content analysis with a conventional approach. The statistical 
population was the upstream documents of the Farhangian University. The statistical sample 
was all the statements of the documents. Sampling was done purposefully. A checklist was 
used to collect information to answer the research questions. The results showed that the 
statistical society has predictions, materials and clauses that include semantic unit that affects 
teachers' characteristics. Also, the findings showed that the signatures obtained from the 
documents could be extracted to obtain teacher attributes. The teacher's characteristics are 
categorized under the categories and categories. Applying the method of inductive reasoning 
in the end are subcategories such as personality traits, pedagogical skills, mental-intellectual 
capabilities, attention to pedagogical principles, basic and special competencies, 
organizational tasks, specialized scientific power, job tasks, organizational services, 
organizational growth, empowerment, qualification and performance evaluation in 
proportion to both documents, classified in three categories of individual characteristics, 
professional characteristics, and organizational characteristics. 
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  فرهنگیان های اسناد باالدستی دانشگاهواکاوی داللت

 های معلمبر ویژگی

 محسن حالجی

  استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 (19/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 18/10/1397)تاریخ دریافت: 

 چکیده

پذیری ود. این تحقیق از نظر سنجشمعلم ب هایویژگی بر دانشگاه فرهنگیان باالدستی اسناد هایداللت هدف پژوهش حاضر واکاوی
ها( جزء آوری دادههای کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا )جمعها جزء روشداده

 اسناد مواد و احکام ا،هگزاره های اسنادی است. جامعة آماری تحقیق اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان بود. نمونة پژوهش تمامیپژوهش
گویی به آوری اطالعات به منظور پاسخشناسی تحقیق به شکل هدفمند انجام شد. برای جمعگیری با توجه به هدف و روشبود. نمونه

اد ها نشان دنظران حوزة علوم تربیتی تأیید شد. یافتهلیست کیفی استفاده شد. روایی ابزار تحقیق توسط صاحبسؤاالت تحقیق از چک
ها نشان های معلم هستند. همچنین یافتهکننده بر ویژگیها، مواد و بندهایی است که شامل واحد معنایی داللتجامعة آماری دارای گزاره

های معلم در قالب های معلم استخراج کرد. ویژگیتوان رمزهای را برای دستیابی به ویژگیهای به دست آمده از اسناد میداد از داللت
شخصیتی؛  های مانند خصوصیاتگیری شیوة استدالل استقرایی در نهایت، زیرمقولهبندی شدند. به کارها دستهها و مقولهولهزیرمق

علمی  قدرت سازمانی، های پایه و ویژه، وظایفپداگوژیکی، شایستگی اصول به عقالنی، توجه – ذهنی هایپداگوژیکی، قابلیت هایمهارت
ها عملکرد را آشکار کرد و به تناسب، آن ارزیابی و صالحیت احراز سازمانی، رشد سازمانی، توانمندسازی، اتشغلی، خدم تخصصی، وظایف

ای و ویژگی سازمانی قرار راهبردی دانشگاه فرهنگیان( در ذیل سه مقولة ویژگی فردی، ویژگی حرفه را در هر دو سند )اساسنامه و سند
 گیرد.ای و سازمانی جای میر اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان در یکی از سه مقولة فردی، حرفههای معلم از منظداد. در نتیجه، ویژگی

  .های معلمویژگی، دانشگاه فرهنگیان فرهنگیان، اسناد باالدستی دانشگاه كلیدی: واژگان
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 مقدمه

 ةنقش هم .کرم استا امبرکار معلّم، کار خداست و نقش او در جامعه نقش پی ز نظر پروردگار عالم،ا

 پژوهش این که در« مربی» و« معلم»(. 1396)قرائتی، ت است خره نقش روحانیانبیاء و اوصیاء و باال

درسی  ة)برنام هست نیز ملی درسی ةبرنام سند نظر مد ترادف این -است رفته کاره ب هم مترادف

 معلم، ةواژ. شودیم اطالق ایحرفه /شغلی عنوان یک به که است ای(، واژه9، ص1391ملی، 

 علوم درفرهنگ( 1391) نژاددارد. شعاری عمومی و تخصصی هایفرهنگ در زیادی هایعریفت

 به معین منظور آموزش به که کسی (الف: است کرده بیان معلم ةواژ از تعریف دو رفتاری/شناختی،

 تربیت دوره هک کسی (است، ب شده استخدام تربیتی ةسسؤم یک در دانشجو یا آموزدانش عده یک

 اندوخته تالش و سعی با هاسال چه آن هر آموختن هنر است، هنر میمعلاست.  کرده تمام را معلم

 اعطا انسان به مهربان پروردگارِ که است آسمانی و الهی عشقی می( معل1396) از نگاه قرائتی. است

 ز منظر پژوهش حاضرباشد. ا نادانی و جهالت تارِ هایشب ییروشنا خویش ت بلندهم با تا کرد

 شغلی ةرست در( پرورش و آموزش) عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در که است کسی معلم

 به مشغول( فرهنگی و تربیتی آموزشی، سازمان /نهاد یک عنوان به) مدرسه در فرهنگی -آموزشی

 است. وظیفه انجام

 موفق، معلم خوب، معلم مانندهای متفاوتی ای ممکن است عبارتبه شکل معمول و محاوره

 جمهوری طراز در معلم و مطلوب معلم باوجدان، معلم دلسوز، معلم تالشگر، معلم کارآمد، معلم

 گویای اما ،دارند اشاره معلم هایویژگی از بخشی به هاآن از هریک ، که....  و ایران اسالمی

گرفته  کارهآن است که صفات ببرجسته  ةکار رود. اما نکته نیستند، ب آن جامع و کامل هایویژگی

توانند به تناسب مفهومی ذیل یکدیگر گذشته از گستردگی معنای می یادشده هایشده در عبارت

رود معلم ویژه است که انتظار می ةقرار گیرند. در این تحقیق منظور از ویژگی کیفیت، صفت یا نشان

د. این نشان ویژه مخصوص یا متعلق به در قالب باورها، صفات و رفتارها از خود ظهور و بروز ده

معنای  ،(. بنابراین1393چیزی معین است که دارای وضعی/ کیفیت انحصاری است)صدری افشار، 



224                                                  1401 ، تابستان2، شمارة 11ت آموزشی و آموزشگاهی، دورة مطالعا 
 

دارد که ( اظهار می2004) 1ویژه متعلق به معلم است. اندرسون ةویژگی معلم، کیفیت/صفت یا نشان

های است بلکه آن دسته از ویژگی ،راستها و خصایصی نیست که معلم داهای معلم آن ویژگینشانه

های سنجش و داری و سبکهای تدریس، کالسدرسی، روشة تواند با و از طریق برنامکه معلم می

باید با  های مطلوب معلم حتماًآموزان اثر گذارد. فهم از ویژگیارزیابی بر تربیت و یادگیری دانش

ام آموزش و پرورش بر آن استوار است. تصویر اتکاء با مبانی نظری و فلسفی صورت گیرد که نظ

ها برای یک معلم شایستگی هاست. داشتن این ویژگیای از ویژگیمعلم شامل مجموعه هایویژگی

ها، ها شامل تواناییشود و مطابق با مبانی نظری تحول بنیادین این شایستگی/ شایستگیمحسوب می

درک  برایهای هویت که یک معلم باید جنبه ة)فردی و جمعی( و خصایص ناظر به هم هامهارت

موقعیت خود و دیگران و عمل فردی و جمعی برای بهبود مستمر آن بر اساس نظام معیار اسالمی 

 (.128ص، 1390)مبانی نظری تحول بنیادین، بکوشد

های تربیت معلم عرصه در همةبا تصویب اسناد دانشگاه فرهنگیان عقالنی و ضروری است تا 

شخصی، پراکنده یا مبتنی بر مبانی فلسفی بیگانه پرهیز شود و تالش شود با نگاهی  رهاینظ ةئاز ارا

اسالمی ایران  عمیق این اسناد برداشتی مبتنی بر مبانی تربیت در نظام جمهوری ةموشکافانه و مطالع

یکی از  ترویج شوند. هاها و ... داشته و آنها، اصطالحات، فراینده و روشاز واژه ها، عبارت

ها/ خصایص معلم از گذشته های معلم است. بررسی و تحلیل ویژگیترین اصطالحات ویژگیمهم

شود. در کنار تحلیل و تبیین های جدید پژوهشی انجام میمطرح بوده و اکنون نیز این کار با روش

معنای شغل  ها معلم از منظر عام و خاص، یعنی معلم در مفهوم کلی و فراگیر آن و معلم درویژگی

های/ در یک سِمت و حرفه نگریسته و شایستگی و حرفه، برخی تحقیقات به معلم صرفاً

سنجی از جای نظرخواهی/ نگرشهتوان بمی ،. همچنیناندبررسی کردهای او را های حرفهصالحیت

ی انحصاری هاها و اصطالحات، ویژگیالی واژهههای مکتوب پرداخت و از البافراد یا گروه به نوشته

ها، مواد و بندهای هستند که در درون خود معلم را واکاوی کرد. اسناد باالدستی دارای گزاره

                                                           
1. Anderson 
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 1دانشگاه فرهنگیان ةهای نسبت به معلم دارند اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان شامل اساسنامداللت

 باشند.( می1395) 2راهبردی دانشگاه فرهنگیان ة( و برنام1390)

 تواندمی هدفمند طوربه هاآن در نهفته مضامین استخراج منظوربه باالدستی اسناد کاوش و تحلیل

ریزان آموزشی در سطح کالن نیازمند گذاران و برنامهشود. سیاست منجر ساختارمند دانشی تولید به

محیط ها، بندها و احکام مرتبط با نقش معلم، وظایف معلم، رسالت معلم در آگاهی از وجود گزاره

PCKسازی تکالیف معلم و وظایف او در چارچوب آموزشی و ...؛ روشن
)دانش محتوای  3

های عمومی و کید اسناد باالدستی نسبت تربیت معلم با عنایت به شایستگیأپداگوژیکی(؛ نگاه و ت

 رد تواندمی مورد انتظار از معلم ها و رفتارهایویژگی از صحیح فهم ،ای او هستند. همچنینحرفه

 معلم تربیت ارزشیابی متناسب با زیــرنظام و ارتقا و حفظ سازی،آماده جذب، چهارگانه مراحل همة

هدایت،  ةنقش تربیتی انبیا دارد و وظیف ةادام که نقشی در( پیرامعلم و معلم) انســانی منابع تأمین و

 شــش از یکی عنوان ریزی، آموزش، پشتیبانی، مشورت و.... متربیان به او عهده اوست؛ بهبرنامه

 عهده بر را مدرسه سطح تا ستاد سطح از انسانی منابع تأمین وظیفه عمومی و رسمی تربیت زیرنظام

 مبانی) باشد پرورش و آموزش وزارت در انسانی منابع مدیریت به ثریؤم کمک و گشاراه ،دارد

 شاید برداشت و مفه این(. 375ص، 1390 عمومی، و رسمی تربیت و تعلیم نظام در تحول نظری

 هافرهنگ سایر تربیت و تعلیم نامحقق پیشنهادهای با مفهومی و ساختاری هایمدل منظر از بتواند

 جامعه خاص فلسفی مبانی بر مبتنی که مسئولیتی و نقشی انتظارات منظر از اما باشد، داشته مطابقت

ک معلم در طراز جمهوری بنابراین چنانچه تصویر ارائه شده از ی .نیست اینگونه است اسالمی

دست نباشد، محصول ، مخدوش، نامفهوم و یکشودعنوان معلم مطلوب یاد میه که از آن ب -اسالمی

                                                           

به  6/10/90مورخ  704تبصره است که در جلسه  22ماده و  31که مشتمل بر  دانشگاه فرهنگیان سندی است ة. اساسنام1

 شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است. بتصوی

بلندمدت برای دانشگاه تا افق  ةراهبردی دانشگاه فرهنگیان یک سند استراتژیک است که با قصد تدوین یک برنام ة. برنام2

 است. شدهنگارش  1400
3. Pedagogical contetnt knowledage  
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مراکز تربیت نیروی انسانی نیز مشخص نیست که باید  -مورد انتظار از معلمان آینده  -داد و برون

های دانند نیروینمی انسانی نیز دقیقاً  نیروی تربیت مراکز ،داشته باشند. از سوی دیگر یهایچه ویژگی

داند دستگاه آموزش و پرورش نمی ،و از همه مهمتر داشته باشندرا  یهایشده باید چه شایستگیتربیت

 ها چیست؟ باشند و انتظار از آن داشته باید یهایچه صالحیت ،کندکه استخدام می یهاینیرو

توان به جمله می های انجام شده است. ازشهای معلم تالفهم و استخراج ویژگی زمینة در

ویژگی معلم  12شده است. در این جدول به  ( تدوین2000) 1برجدولی اشاره کرد که توسط مک

 2لین توان ازانجام شده که می زمینه(. کارهای دیگری که در این 2004)اندرسون،  اشاره شده است

 و نژادسبحانی، (2018) 5کستر، لن(1520) 4نایت(، مک6201) 3، النگو(2002) همکاران و

های برای فهم مدل ،یاد کرد. همچنین (1396) احمدی و جمعهامام رزی،و  ،(1391)منشزمانی

 6مدالی معلم اثربخشی ساختاری مدل ؛ثیرگذار بر اثربخشی معلم پیشنهاد شده استأمتغیرهای ت

های به برخی یافته ،در ادامه. (2004 اندرسون،) (1996) 7تسو و چنگ معلم اثربخشی مدل و (1982)

 اثربخش معلم »( در پژوهشی تحت عنوان 1393) جمعه امام و شود: رزیها اشاره میاین پژوهش

 هایویژگی بیان کردندابتدایی،  ةدور یادگیری -یاددهی کیفیت بهبود در مغفول ایپدیده

، ابعاد اصلی الگوی معلم اثربخش شناختی، اخالقی، شخصیتی، مدیریت کالس درس و ارزشیابیروان

ای های عمومی و حرفهای به تدوین صالحیت( در مقاله1393) محمدیشاه .دنباشابتدایی می ةدور

( در تحقیقی به 1394) معلم در عصر حاضر بدون تکیه بر مبانی خاصی پرداخته است. رضایی

و سند باالدستی پرداخته است. در د معلمان ایحرفه و تخصصی هایهای شایستگیاستخراج نشانه

( 1395) توان گفت چارچوب پژوهش حاضر با پژوهش رضایی همخوانی دارد. احمدی و عباسیمی

 وجایگاهی نقش چه معلم رهبری معظم مقام دیدگاه ال بود که ازؤاین س به گوییپاسخ صدد در در

                                                           
1. Mcber  

2. Lyn  

3. Lungu 

4. McKnight  

5. Lancaster  

6. Medley  

7. Cheng & tesu  
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 تعلیم نظام در سازنده ینقش و عرفی جایگاه معلم داد نشان تحقیق دارد؟ نتایج بنیادین تحول سند در

 که است و استاد پژوهشگر بلکه کارمند، یک نه معلم بنیادین تحول سند در ،دارد. همچنین تربیت و

 از ایگزیده بررسی با. است جایگزین قابل غیر و بدیلبی و پژوهشگر استاد مقام در معلم نقش

 آموزش در عمیق و سازنده تحول روعش و لزوم معلم اهمیت بارةدر رهبری معظم مقام فرمایشات

و  سازنده، را معلم و نقش دارند معلم به و ممتاز ویژه نگاه یک ایشان که نتیجه این ،پرورش و

رزی،  .شود، حاصل میدانندمی جامعه موفق فردای ةکنندتضمین را وی و اثربخش مفید فعالیت

 و داخلی مطالعة 4 خارجی، طالعةم 29) سند 40 صورت هدفمنده ب (،1396جمعه و احمدی )امام

 اسناد و مرتبط مراجع در دسترس، خارجی و داخلی پژوهشی و نظری متوناز  (باالدستی سند 7

 37در نهایت،  .کردند مطالعه و انتخاب را ایران اسالمی جمهوری آموزش وپرورش نظام باالدستی

 هایویژگی ،(مشخصه 3 با) ایحرفه هایصالحیت بعد 5در  ماهیتی قرابت به توجه با مشخصه

( مشخصه 10 با) تدریس هایمهارت ،(مشخصه 5با) درس کالس مدیریت ،(مشخصه 9 با) شخصیتی

 معلم مهم ویژگی 10 به( 2015) 1نایتشدند. مک بندیدسته( مشخصه 10 با) ارزشیابی و نظارت و

ایی رشد روابط متکی بر های او بدین شرح هستند: تواناست. یافته کرده اثربخش در پژوهشی اشاره

مندی به دیگران، داشتن شخصیت مهربان؛ دانش نسبت به بینی و باروری؛ صبوری، عالقهخوش

کردن خود به تدریس؛ دانش نسبت به موضوع آموزش یا محتوای درسی؛ فراگیران؛ وقف

ها با تسلط آموزان به یادگیری؛ تدریس مهارتکردن( دانشگری؛ توانایی درگیرکردن )مشغولایحرفه

کردن محیط یادگیری کالس؛ سازی آموزش؛ مدیریتریزی و پیادهبه پداگوژی؛ خالقیت در برنامه

، با اتخاذ 2«معلم الگو»های ( در تحقیقی با هدف دستیابی به الگوی مفهومی از ویژگی2016النگو )

نفری  70ل کننده در یک پنهای مختلف تحصیلی شرکتروش پژوهش کیفی از دانشجویان رشته

ها خواسته سطر به توصیف معلمان دوران تحصیل خود بپردازند. از آن 30تا  25درخواست کرد تا در 

اند. معلمانی که ها را تحسین کردههای معلمانی بپردازند که همواره آنبه توصیف ویژگی شد صرفاً

های النگو بدین شرح فتهها داشته باشند. برخی مهمترین یااند نقش یک الگو را برای آنتوانسته

                                                           
1. McKnight 

2. Model teacher 
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هدفمند باشد؛  وکننده در تحقیق الگو هستند که صبور است: معلمانی از منظر دانشجویان شرکت

های رفتاریش ها را بشناسد و سبکآموزان وقت بگذارد تا آنرفتار تبعیضی نداشته باشد؛ برای دانش

و تا حد ممکن در دسترس باشد؛ ها تطبیق دهد؛ رفتاری گشوده داشته باشد های آنرا با ویژگی

آموزان را دادن به دانشهای برانگیختن و انگیزهاش تسلط داشته باشد؛ راهبرآموزش موضوع درسی

آموزان را حمایت کند؛ بداند؛ برای تدریس اشتیاق داشته باشد و خود را وقف تدریس کند؛ دانش

آموزان برای ری وادار کند؛ به دانشجای سرزنش، آنها را به یادگیهدادن خطا بدر صورت انجام

فعال در  طوری کههها کمک کند؛ شیفته انتقال دانش باشد؛ بتشخیص خطاهایشان و اصالح آن

پداگوژیکی،  -های روان شناختیآموزانش درگیر شود؛ دارای شایستگیدهی به رشد دانششکل

واکنشی؛  -دآگاهی، واکنشی و خودآکادمیکی، مهارت کار با کامپیوتر، ارتباطی و تعاملی، علمی، خو

ها، و آرزوهایشان در کالس جوی مبثت آموزان به بیان افکار، احساسات، ترسضمن تشویق دانش

 8های یک معلم بزرگ، با هدف استخراج ویژگی( در تحقیقی 2018کستر )کند و... . لنایجاد می

 شمرد.خصیصه/ ویژگی را برای یک معلم بزرگ برمی

)صریح( و غیر مستقیم )تلویحی و ضمنی(  مستقیم طوره الدستی دانشگاه فرهنگیان باسناد با در

 یعنی) تحقیق شناسیروش منظر های مربی و معنای کلی آن اشاره شده است. ازبه مصادیق و ویژگی

 غیر و مکتوب هایرسانه ویژه به و اجتماعی علوم علمی ةحوز در زیادی تحقیقات( محتوا تحلیل

 شده انجام درسی هایکتاب محتوای تحلیل ویژهه ب و تربیت و تعلیم علم قلمرو در زنی و مکتوب

 و آموزش وزارت باالدستی اسناد یعنی) آماری ةجامع و شناسیروش منظر از ،همچنین. است

 به توانمی جمله از: دارد وجود کارهنیمه تحقیق چندین و رسیده پایان به تحقیق چند اخیر( پرورش

 تاکنون صورت هر در. کرد اشاره( 1396) همکاران و روان ، و(1396) همکاران و ارشادی هاپژوهش

 نکرده برخورد ،باشد پرداخته باالدستی اسناد در معلم هاینشانه استخراج به که تحقیقی به محقق

 بچهارچو ةارائ منظور به اثربخش معلمان ابعاد استخراج» عنوان با ایمقاله تازگیبه البته. است

جمعه ، امامرزی)است  رسیده چاپ به «آن اعتباربخشی و اثربخش معلم تربیت و آموزش مفهومی

، پژوهش هدف در شد اشاره که در تبیین وضع موجود تحقیقات طورهمان (.1396 ،و احمدی
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باالدستی  اسناد مواد و احکام ها،گزاره 1لفظی هایداللت یافتن صرفاً ،دستیابی به وضع مطلوب

 هایراه نه کند ومی اشاره باالدستی اسناد در های معلمویژگی به که اه فرهنگیان استدانشگ

استنباط و  محقق نسبت به ،در عین حال .است مدیریتی چالش یک خود که معلم کردناثربخش

بر ویژگی/  که ایحتی جمله ،)گروه اسمی( استدالل بر مرتبط بودن لفظ یا گروهی از الفاظ

. پژوهشگر کندغفلت نکرده نمی ،معلم / مربی داللت دارد ةای که بر عهدالت یا وظیفههای، رسویژگی

ها و لیست تعیین گزارهچک این اسناد )با روش کیفی و ةقصد دارد با بررسی دقیق و موشکافان

را  های معلمبر ویژگی ضمنی هایداللت های صریح ونشانه های ضمنی اسناد(ها/داللتنشانه

حتی خود معلمان قرار  نویسان،و برای کاربردهای بعدی در اختیار سایر محققان، برنامهشناسایی 

کار رفته در تدوین شرح شغل معلم، ه های موجود در اصطالحات بنظر به آشفتگی، دهد. همچنین

های بومی متکی معلمان از یک سو و فقدان مقیاس عملکرد شرح وظایف سازمانی معلم و ارزیابی

محقق در انجام این  ةاثربخشی معلم از سوی دیگر انگیز زمینة باالدستی برای پژوهش در بر اسناد

اسناد  در های معلمجوی ویژگیوجست در این پژوهش نویسنده در ،تحقیق بود. به همین منظور

 احکام ها،لفظی گزاره هایداللت یا نبود وجود از ،ترتیب بدین تا. است باالدستی دانشگاه فرهنگیان

های لفظی اسناد باالدستی بر داللت ،به عبارت دیگر .یابد آگاهی معلم پیرامون یادشده اسناد مواد و

 های معلم کدامند؟ویژگی

 االت زیر است:ؤال پاسخگویی به سبدنه محقق در این پژوهش ب

 های معلم کدامند؟دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی ةهای اساسناممقوله های وداللت. 1

 های معلم کدامند؟فرهنگیان بر ویژگی راهبردی دانشگاه ةهای برناممقوله های وداللت. 2

های اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی معلم چقدر ها و مقولهسهم کمی داللت. 3

 است؟

 

                                                           

های لفظی های نادقیق از گزارهای اسناد مورد تحلیل، کوشش محقق بر یافتن داللتها و دریافت. به منظور پرهیز از استنباط1

 ی اسناد محدود شد.هادر گزاره
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  شناسی پژوهشروش

 ربی)غیرکه جزء تحقیقات غیر تج استها، روش پژوهش کیفی محسوب پذیری دادهاز منظر سنجش

بندی . روش تحلیل محتوای از نوع کیفی که در ذیل دستهشودآزمایشی( یا توصیفی محسوب می

ها مناسب تشخیص تحقیقات کیفی است با توجه به عنوان و هدف تحقیق برای کشف و تولید داده

 )کامکاری، شودهای تحقیق استداللی محسوب میداده شد. این روش از منظری دیگر جزء روش

ها، کیفی از پذیری دادهتوان از نظر سنجش(. بنابراین، این پژوهش را می1387 شکرزاده، و ومرثیکی

 ةنظر راهبردی، استداللی از نوع تحلیل محتوای کیفی دانست. از نظر هدف نیز این تحقیق در زمر

رفته شده کار گه شود. رویکرد بها، اسنادی محسوب میآوری دادهتحقیقات کاربردی و از نظر جمع

 و های تربیتی اسناد باالدستی، رویکرد عرفی است. ایماندر تحلیل محتوای اسناد برای یافتن داللت

 مناسب هنگامی اغلب طرح، نوع این»کنند: این رویکرد را این چنین تشریح می (1390) نوشادی

 حالت این در .شدبا محدود مطالعه مورد پدیدة دربارة ادبیات تحقیق یا موجود هاینظریه که است

 هامقوله که دهندمی ترتیبی عوض در و پرهیزندمی پنداشتهپیش هایگرفتن مقوله کار به از پژوهشگران

 شناختی تا کنندمی شناور هاداده امواج بر را خودشان محققان حالت، این ناشی شوند. در هاداده از

 حالت را این یابند.می ظهور هاداده از هالهمقو استقرا، طریق ازبنابراین،  شود. حاصل بدیع برایشان

 دست به عرفی، رویکرد براساس کیفی محتوای تحلیل بارز امتیاز است. نامیده استقرایی مقولة مایرینگ

 از پیش تعیین شده هاینظریه یا مقوله کردنتحمیل بدون مطالعه، از آشکار و اطالعات مستقیم آوردن

 محتوای متن از جامع فهم ایجاد در ضعف جمله از است؛ وارد نیز دهاییانتقا روش این به البته . است

 ارائه هاداده از بیان واقعی است ممکن و شودمی اصلی هایمقوله شناسایی نقصان موجب نتیجه در که

 نشود.

است  به او متعلق ویژه نشانه یا 3، صفت2کیفیت که ،معلم 1ویژگی الف( متغیرهای پژوهش شامل:

در  ،همچنین (.1393 افشار، صدری) باورها، خصایص، رفتارها و... باشد ةند دربرگیرندتواکه می

                                                           
1. Characteistric 

2. Quality  

3. Trait  
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های ویژگی، ولی به واژه ،کار نرفته استه فرهنگ توصیفی علوم تربیتی اصطالح ویژگی معلم ب

صفت  ةموضوع بیشتر دو واژ متون نظری( که در 1393)فرمهینی،  خصیصه و صفت اشاره شده است

ها را بر حسب معیارهای توان آنها متعدد هستند، میکه ویژگی اار رفته است، از آنجکه و ویژگی ب

 از که هستند اسنادی باالدستی اسناد از که منظوراسناد باالدستی، گذاری کرد. ب( بندی و نامدسته

 یا استناد برای فرهنگی انقالب عالی شورای آن از باالتر و پرورش و آموزش عالی شورای سوی

 با است تکلیف پرورش و آموزش وزارت بر ،بنابراین. است شده ارجاع پرورش و آموزش به جراا

سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان  .دکن عملیاتی و تعریف را خود هایبرنامه هاآن به استناد و رجوع

 دانشگاه فرهنگیان دو سند مورد استناد در این پژوهش هستند. ةو اساسنام

لیست استفاده شد. با االت تحقیق از چکؤگویی به سالعات به منظور پاسخآوری اطبرای جمع

 اطالعات مستقیم آوردندستعرفی که همانا به رویکرد با کیفی محتوای تحلیل بارز عنایت به امتیاز

است، محقق نیز مناسب دید با  از پیش تعیین شده هاینظریه یا مقوله کردنتحمیل بدون مطالعه از

ها بند و ارتباط آن/ماده/لیست روش و استنباط خود را نسبت به استخراج گزارهز یک چکاستفاده ا

های / احکام ها ابتدا گزارهلیستدر این چک نشانه/ داللت )آشکار و ضمنی( را اعتبارسنجی کند. به

این  روایی شد.ها استخراج های معلم از آنهای ویژگینشانه ،سپس ،های مربوطه استخراجو بنده

ریزی رهنگیان و سازمان پژوهش و برنامهت علمی دانشگاه فئابزار توسط گروهی از اعضای هی

کار  زمینةعملی و نظری در  ةیید شد. این گروه دارای تجربأآموزشی وزارت آموزش و پرورش ت

د پژوهش هستند. این گروه با محقق تعامل تحقیقاتی داشته و برای بهبو ةمعلمی و مطالعه در زمین

کار گرفته شده به هجدول ابزار ب کارگیری آن رهنمودهای الزم را ارائه کردند. سرهابزار و روش ب

 است: 1شکل شرح 
 لیست. سرجدول ابزار برای چک1شکل 

 غلط صحیح نشانه/داللت ) آشکار، ضمنی( گزاره/ماده/بند

...... ......   

 بندی/ماده/کار گرفت. ابتدا محقق گزارهه بلیست را طور جداگانه این چکهمحقق برای هر سند ب

آن را در اختیار  ،سپس ،استخراج ،ضمنی بر هر نوع ویژگی بر معلم بود داللت/که حاوی نشانه را
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عنوان تحلیل ه )ب شدهارائه هایییدکننده قرار داد. پس از مدنظر قراردادن نظرات و پیشنهادأگروه ت

)توضیح بیشتر در قسمت تشریح روند اجرا آورده شده  ه شداستفادبعد  ةها برای مرحلپنهان(، داده

 است(.

 دانشگاه فرهنگیان شامل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و 1اسناد باالدستی را تحقیق آماری ةجامع

 است تحقیق بوده که عبارت ةبرابر جامع تحقیق آماری ةراهبردی دانشگاه فرهنگیان بود. نمون ةبرنام

 سهم مستقیم طوره ب تقریباً که آماری ةجامع ةدهندتشکیل متون اسناد مواد و اماحک ها،گزاره تمامی

 همةیا برای آن ویژگی متصورند.  ،هستند قائل تربیت و تعلیم یندافر در معلم /مربی برای یا نقشی

ها، بندها و احکام موجود در متن اسناد باالدستی حجم نمونه را در این پژوهش تشکیل گزاره

شناسی تحقیق به شکل هدفمند بود. واحد تحلیل در گیری با توجه به هدف و روشنمونه دهند.می

های مورد بررسی در اسناد بود. واحد تحلیل بر حسب این تحقیق گزاره، حکم، مواد و سایر پیام

ادبیات نگارش و تدوین اسناد، کمی متفاوت است که محقق به این موضوع توجه کرد. برای نمونه 

دانشگاه فرهنگیان ماده  ةلیل در مبانی نظری تحول بنیادین، گزاره )جمله( و در اساسنامواحد تح

 است.

اول مطالعه و آشنایی با اسناد باالدستی  ةشامل پنج مرحله مجزا است. مرحل ی پژوهشروند اجرا

مهم در  اول محقق با ساختار تدوین اسناد آشنا شد. یکی از فواید ةدانشگاه فرهنگیان بود. در مرحل

دوم شناسایی و  ةهای محتوایی بود. مرحلاین مرحله شناخت ساختار واحدهای تحلیل و منطقه

انتخاب واحد تحلیل در هر یک از اسناد باالدستی بود. در این مرحله مالک انتخاب واحد تحلیل در 

و یا واحد  هر سند وجود واحد معنایی بود. از واحد معنایی به عنوان واحد ایده، واحد رمزگذاری

معیار/ رمز اول وجود  لفظی نیز یاد می شود. برای کشف واحد معنایی محقق به دو معیار تکیه کرد.

تنهایی و یا همراه با صفت یا قرارگرفتن در یک گروه اسمی که در این حالت از آن به لفظ معلم به

 کرد در کوشش حققم ،حالت این شود. درعنوان محتوای آشکار در ادبیات تحقیق کیفی یاد می

در نظر بگیرد. معیار/ رمز  را معلم بر التزامی و داللت مطابقی، تضمنی آشکار، هر سه نوع محتوای

                                                           
 اند.. البته ممکن است دانشگاه اسناد دیگری نیز داشته باشد، اما در این تحقیق فقط اسناد باالدستی تحلیل شده1
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حتی  ،)گروه اسمی( بودن لفظ یا گروهی از الفاظدوم متکی بر استنباط و استدالل محقق بر مرتبط

معلم / مربی است. در این  ای که بر عهدههای، رسالت و یا وظیفهبر ویژگی/ ویژگی ای کهجمله

گیرد. حالت مطابق با ادبیات روش تحقیق کیفی، برداشت محقق از محتوای پنهان صورت می

کردن واحدهای تحلیل سازی به منظور کوتاهدر این مرحله در صورت نیاز هرگونه فشرده ،همچنین

 ةکردن از انتخاب جامعشده برای عمل داللتمراحل ذکر همة انجام شد. شایان ذکر است رمزیابی در

کار را  سازی و در صورت امکان رسیدن به تم ضرورت دارد و اینمقوله ة)اسناد( تا مرحل آماری

 محقق بنا به مراحل در هر یک از اسناد در نظر گرفت. 

های ها موجود در واحدکردن داللتسوم در روند اجرا اختصاص به جداسازی و خالصه ةمرحل

های را در اختیار تیم کردن محقق در این بخش حاصل یافتهز جداسازی و خالصهمعنایی دارد. پس ا

 همة. هستند تربیت و تعلیم نظرانصاحب و نخبگان اعتباریابی متشکل از پنل اعتباریابی قرار داد.

 آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان و فرهنگیان دانشگاه علمی تئهی عضو پنل این اعضای

 رسمی تربیت و تعلیم و نظام در بنیادین تحول نظری مبانی یا که بودند پرورش و آموزش وزارت

 خود تحقیقات در محقق عنوان به یا ،کنندمی تدریس درسی واحد عنوان به دانشگاه در را عمومی و

 ةدربار استنباطی و استخراجی هایداللت ،نهایت در. اندکرده استفاده مذکور اسناد از مستقیماً

 اصالح و حذف هرگونه و بخشی اعتبار یادشده تیم اعضای نظر از معلم هایویژگی /خصوصیات

 ،کردند ذکر استخراجی هایداللت /هاینشانه در نظرانصاحب که اصالحاتی البته .گرفت صورت

دست ه ها ببندی، محقق الزم دید تا داللتسوم است( یعنی جمع ةدر گام بعدی )که جزئی از مرحل

های معلم یا تصویری از معلم از منظر همان سند ک اسناد را که گویای بخشی از ویژگیی آمده از هر

 در یک مجموعه در کنار هم بچیند. ،بود

گذاری هر مقوله بندی شد. نامهای برگرفته از هر سند مقولهداللت ةچهارم مجموع ةدر مرحل

ان مقوله صورت گرفت. در شده در همهای چینشها و مفاهیم مستتر در داللتبراساس ویژگی

های معلم از منظر آخر روش تحقیق کیفی کار استنباط تم برای ویژگی ةپنجم مطابق با مرحل ةمرحل

ة پنجم تلقی کرد(، توان آن را جزئی از مرحلهمان سند صورت گرفت. در گام نهایی )که می
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های معلم را ند از ویژگیهای هر سکه محقق تم ادست داده شد. بدین معنه ها ب1نگری از تمهمبا

 .دست یافتکنار هم گذاشته و با استدالل به هر دو شکل قیاسی و استقرایی به یک تم کلی 

های آماری به معنای اگرچه در تحلیل محتوای کیفی از روش ها:روش آماری در تحلیل داده 

ها و ی)توزیع فراوانیشود، اما محقق با استفاده از روش آمار توصیفمحاسبات پیچیده استفاده نمی

 هایگویه این اعتباربخشی اسناد به مواد و احکام ها،درصد( نسبت به توضیح چگونگی و سهم گزاره

 کرد. اقدام مختلف نظرانصاحب نظر از اثربخش معلم خصوصیات باره در استنباطی

 ی پژوهشهایافته

های معلم بود. نگیان بر ویژگیهای اسناد باالدستی دانشگاه فرهواکاوی داللت حاضر هدف تحقیق

های منتسب به معلم شامل باورها، خصایص ویژگی محقق از این پژوهش کشف نگاه اسناد به ةانگیز

ها، این پرسش مطرح شد که محقق به دنبال و انواع رفتارها بود. به همین منظور برای یافتن داللت

های آمده مبتنی بر داللتدستههای بلهد. محقق تالش کرد مقوشوچه چیزی از معلم در اسناد می

نحوی ه ب ای صرفاًشدهگونه مدل از پیش طراحیهای معلم، بدون تحمیل هیچاسناد بر ویژگی

بینی به جلو گونه پیشها بجوشد. چنین واکاوی و کشفی بدون هیچاستقرایی از درون بافت داللت

دست آید. در این تحقیق بدون حدس ه ب هولها، مقشود تا پس از استنتاج زیرمقولهسوق داده می

های فردی، ویژگیمحقق در سه مقوله  ةها با اتکا به مبانی نظری، دانش و تجربمحقق زیرمقوله

 محدود شدند.های سازمانی ای و ویژگیحرفه هایویژگی

 های معلم کدامند؟دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی ةهای اساسناممقوله های وداللت. 1

دانشگاه فرهنگیان سندی است سازمانی که به منظور اعتباربخشی به تشکیالت سازمانی  ةناماساس

به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است. این  1390دانشگاه تهیه شده است و در سال 

 تبصره است.  22ماده و  31اساسنامه دارای 

                                                           

تم یک اصل  ،یگر. به عبارت دکندای است که مضامین و معانی اساسی را در یک مقوله با هم مرتبط میایجاد تم شیوه. 1

تواند محتوای پنهان متن در نظر گرفته شود. ها است. یک تم میها یا گسست میان مقولهشده درون مقولهدتکراری ایجا

تواند به ها لزوماً جامع و مانع نیستند. یک تم میکار رفته دارای معناهای چندگانه هستند، تمه ها بهداد ةکه هم از آنجا

 ها تقسیم شود.تمخته یا به خردهها ساتمهخرد ةوسیل
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 فرهنگیان بر معلم دانشگاه ةاساسنام هایها، مقولهداللت مواد و .1 جدول

 مقوله زیرمقوله رمز / کد ها بر معلمداللت ماده

 : 1مادة 
 فرهنگیان، دانشگاه

 است پیشرو دانشگاهی

 آموزش، پژوهش، در

 نافع علم ترویج و تولید

 و آموزش نیاز مورد
 پرورش ....

 و آموزش وزارت وجود معلمان توانمند در
 پرورش

 معلمان توانمند
قدرت 
 تخصص

ویژگی 
 زمانیسا

 و آموزش در وجود معلمان سرآمد
 محورتربیت تخصصی و ایحرفه هایشایستگی

 ایحرفه هایشایستگی
 تخصصی و

های مهارت
 پداگوژیکی

ویژگی 
 ایحرفه

 برای سازیزمینه در وجود معلمان توانمند

 گیریشکل و استعدادها فطرت، شکوفایی
 انقالبی–ایرانی-اسالمی یکپارچه هویت

 علماندانشجوم

توانمند در شکوفاسازی 
 فطرت، استعدادها

های مهارت
 پداگوژیکی

ویژگی 
 ایحرفه

 مؤمن، مدیران و علمی هیئت از برخوردار
 عمل به عامل اسالمی، اخالق فضائل به آراسته

 به باورمند آفرین،تحول و جو تعالی صالح،
 جهانی عدل جامعة

برخوردار از کادر 

 آموزشی مطلوب

خدمات 

 یسازمان

ویژگی 

 سازمانی

 :2ماده 
 تربیت و تأمین-

 مربیان، مدیران، معلمان،

 و... کارکنان
 توانمندسازی تربیت،-

 هایشایستگی ارتقای و

 و ... تخصصی عمومی،

 مبانی به معتقد متعهد، و معلمان مؤمن وجود

 انقالبی، دارای و اسالمی هایارزش و دینی

 انسانی، واالی هایارزش و اخالقی فضائل

 ایران اسالمی طرازجمهوری در توانمند و کارآمد

 و اخالقی فضائل
 انسانی، هایارزش

 هایشایستگی
 پایه

 ویژگی فردی

 توانمند و کارآمد
 هایشایستگی
 ویژه

ویژگی 
 ایحرفه

 عمومی، هایدارا بودن معلمان با شایستگی

 ویژگی های بر تأکید با ای و حرفه تخصصی
 توانا و خالق ودباور،کارآفرین، خ متقی بودن،

 با متناسب نوآوری، و فناوری علم، تولید در

 جامعه نیازهای و اسالمی هایو ارزش مبانی

 متقی بودن، خودباور،

 خالق

 هایشایستگی

 پایه
 ویژگی فردی

 در توانا کارآفرین و

 فناوری علم، تولید
 هایشایستگی
 ویژه

 ویژگی
 ایحرفه

 :3ماده
 تربیت و تعلیم -

 و معلمان ودانشج

با  کارشناسانی و مدیران
 ... هایشایستگی

 و توانمندسازی -
 ارتقای...

 ارزیابی و ... تبیین -

 دانش ...

 اخالقی، هایشایستگی وجود معلمان دارای

 مسلط و ای حرفه و تخصصی انقالبی، اعتقادی،
 طراز در اسالمی، تربیت هایشیوه و مبانی بر

 ...ایران اسالمی جمهوری

 اخالقی، هایگیشایست

 انقالبی اعتقادی،

 هایشایستگی

 پایه
 ویژگی فردی

 تخصصی هایشایستگی

 بر مسلط و ایحرفه و
 اسالمی تربیت هایشیوه

 هایشایستگی
 ویژه

ویژگی 
 ایحرفه

وحود معلمانی با سطح باالی خصایص تربیتی، 
 دانشی و مهارتی

دارابودن خصایص 
 تربیتی، دانش و مهارتی

ی هامهارت
 پداگوژیکی

ویژگی 
 ایحرفه

وجود معلمان دارای سطح علمی و 
 ایهای اعتقادی، اخالقی و حرفهشایستگی

های اعتقادی، شایستگی

 اخالقی

 هایشایستگی

 پایه
 ویژگی فردی

 ایهای حرفهشایستگی
 هایشایستگی

 ویژه

 ویژگی

 ایحرفه
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 های پایه درشایستگی هایزیرمقوله گیاندانشگاه فرهن ةاساسنام هایداللت از 1جدول  با مطابق

 و ای؛حرفه ویژگی ذیل ةویژ هایپداگوژیکی و شایستگی هایمهارت ؛فردی ویژگی ةمقول ذیل

 .است استنباط قابل گی سازمانیژوی قالب سازمانی در تخصص، خدمات قدرت

 های معلم کدامند؟ژگیفرهنگیان بر وی راهبردی دانشگاه ةهای برناممقوله ها وها، داللتگزاره .2

رود که تمامی ، یک سند راهبردی به شمار می1404در افق  فرهنگیان دانشگاه راهبردی ةبرنام

 سال توسط آن هدایت شود.  10برای مدت  دهای دانشگاه بایها و فعالیتهربرنامیز
 

 علمراهبردی دانشگاه فرهنگیان بر م ةبرنام هایها و مقولهداللت ها،گزاره .2 جدول

 مقوله زیرمقوله رمز/ کد ها بر معلمداللت هاگزاره

 انداز و بیانیه:چشم
 در فرهنگیان دانشگاه -

 ایمؤسسه انداز،چشم افق

 :.... است
 قابل مرتبة تجلی کانون-

 در طیبه حیات از قبولی

 اجتماعی و فردی ابعاد
 تعالی و تکوین ساززمینه-

 …یکپارچه هویت

 انقالبی، اسالمی،

ت و توانمندسازی معلم باید متکی بر تربی
 اسناد باالدستی باشد.

 توانمندسازی معلم
خدمات 
 سازمانی

ویژگی 
 سازمانی

شده باید پاسخگوی ویژگی معلم تربیت
 نیازهای جامعه باشد.

 های معلمویژگی
 ویژگی فردی شایستگی پایه

 شایستگی ویژه
ویژگی 

 ایحرفه
 طیبه حیات از یقبول قابل معلم باید به مرتبة

 اجتماعی دست یابد. و فردی ابعاد در
 ابعاد از قبولی قابل مرتبة

 اجتماعی و فردی
 ویژگی فردی پایه شایستگی

 معلمان باید دارای هویتی یکپارچه با ابعاد
 ایحرفه و انسانی ایرانی، انقالبی، اسالمی،

 باشند؛

 هویتی یکپارچه با ابعاد
 ایرانی، انقالبی، اسالمی،

 ایحرفه و سانیان

 ویژگی فردی شایستگی پایه

 شایستگی ویژه
ویژگی 

 ایحرفه
 ها:ارزش

 معنویت، حاکمیت-

 عدالت... عقالنیت،

 و افراد حقوق رعایت-
 هاارزش و عقاید به احترام

... 

 کرامت حفظ بر تأکید -

 مخاطبان....

مواجهة  از حمایت -
 ... خردورزانه، انتقادی،

 وازین،م رعایت بر تأکید-

 .... و آداب

 انسجام و یکپارچگی-

 .... و تدابیر
 و پاکیزه محیطی ایجاد -

 .... سالم،

 شخصیت جانبةهمه و متوازن به منظور رشد
 آموزان وجود و کاربست معنویت،دانش

از سوی  تقوا و آزاداندیشی عدالت، عقالنیت،
 معلمان ضروری است؛

 ربست معنویت،کا
 عدالت، عقالنیت،

 تقوا و آزاداندیشی

های قابلیت
 عقالنی -ذهنی

ویژگی 
 ایحرفه

 آموزان و عقاید،معلمان باید به حقوق دانش
 اجتماعی و فرهنگی سنن و آداب ها،ارزش

اسالمی احترام  معیار نظام چارچوب در هاآن
 بگذارد؛

احترام به حقوق 
 موزانآدانش

 ژگی فردیوی شایستگی پایه

 فرهنگی و فردی هایتفاوت از صرف نظر
 وحدت، راستای آموزان، معلمان دردانش

اجتماعی  انسجام و ملی هویت تقویت
 کنند.ها را حفظ میکرامت آن

حفظ کرامت 
 آموزاندانش

 ویژگی فردی پایه شایستگی

 فرهنگی، دینی، متنوع در بررسی موضوعات
 اجهةمو سیاسی، معلمان از و اجتماعی

 با منصفانه و عالمانه خردورزانه، انتقادی،
 کنند.های حمایت میدیدگاه

حمایت از مواجهة 
 انتقادی، خردورزانه و..

های قابلیت
 عقالنی -ذهنی

ویژگی 
 ایحرفه
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 مقوله زیرمقوله رمز/ کد ها بر معلمداللت هاگزاره
 رویکرد به التزام-

 .... محوری شایستگی
 موازین، رعایت تربیت، معلم بر فرایند در

 تقدم و اسالمی و انسانی اخالق و آداب
اش در ارتباط تعلم و تعلیم بر تزکیه و تهذیب

 کند.با متربی تأکید می

های اخالقی و ویژگی
 دینی

 ویژگی فردی پایه شایستگی

معلم دارای خصیصة خالقیت در 
یادگیری  -بهبودبخشیدن به فرایند یاددهی

 است.
 خالقیت خصیصة

ویژگی 
 شخصیتی

 ویژگی فردی

 و پاکیزه محیطی معلمان در کمک به ایجاد
 از سرشار ایمن، و نام زیبا، و آراسته سالم،

 درک و اعتماد همدلی، صمیمیت، نشاط،
 کنند.متقابل ایفای نقش می

توجه به جو سازمانی 
 مدرسه

وظایف 
 سازمانی

ویژگی رفتار 
 سازمانی

های عمومی و معلمان با تاکید بر شایستگی
 شوند.ای تربیت میحرفه

های عمومی و شایستگی
 ایحرفه

 ویژگی فردی شایستگی پایه

 شایستگی ویژه
ویژگی 

 ایحرفه

 ها:چالش
 منزلت بودن پایین-

 ... معلمی حرفه اجتماعی
 عوامل نابسنده مشارکت-

 . نهادهای و

اسالم  منظر از اشانحقیقی معلمان از شأن
 کنند.حمایت و دفاع می

 ویژگی فردی پایه شایستگی حمایت از شان حقیقی

 معلم در مشارکت عوامل موثر در تعلیم و
 کند.تربیت در محدودةمدرسه ایفای نقش می

مندی از عوامل بهره
تعلیم و تربیتی در دورن 

 مدرسه

وظایف 
 سازمانی

ویژگی رفتار 
 سازمانی

 اهداف کالن:
 آموختگان دانش تربیت-

 سایر و مدیران معلمان،)

 برخوردار .. (انسانی منابع
 مدیریت و ساماندهی -

 توانمندسازی فرآیند علمی

 .. سطح یارتقا و

 ای طرازهای عام و حرفهمعلمان از شایستگی
ایران  اسالمی جمهوری پرورش و آموزش

 برخوردار هستند.

 و عام هایشایستگی
 طراز جمهوری ایحرفه

 ایران اسالمی

 ویژگی فردی شایستگی پایه

 شایستگی ویژه
ویژگی 

 ایحرفه

 روز شود.های معلمان باید بهدانش و مهارت
سانی دانش و روزربه

 مهارت
 توانمندسازی

ویژگی 
 ایحرفه

 محوریت معلمان براساس مدیریت علمی و با
اسالمی توانمندسازی  تربیت و تعلیم اهداف

 یابد.هایشان ارتقا میشده و سطح شایستگی

توانمندسازی و ارتقای 
 سطح شایستگی

 توانمندسازی
ویژگی 

 ایحرفه

 اهداف عملیاتی:
 شپذیر نظام استقرار-

 نظام اساس داوطلبان بر

 اسالمی؛ معیار
 هایگروه توسعه-

 نظام استقرار و آموزشی

 مدرسه با دانشگاه ارتباط

 در مرجعیت -کارورزی)

 بندی...رتبه نظام اجرای

 و صالحیت داوطلبان، دانشجومعلمان
اسالمی  معیار نظام اساس بر آموختگاندانش

 شود.سنجش می
 هاسنجش صالحیت

احراز 
 صالحیت

ویژگی 
 سازمانی

های التحصیلی دورهمعلمان باید قبل از فارغ
 کارورزی را طی کنند.

 شایستگی ویژه کارورزی
ویژگی 

 ایحرفه

بندی ارائة خدمات تربیتی معلمان رتبه
 شود.می

 بندی معلمانرتبه
ارزیابی 
 عملکرد

ویژگی 
 سازمانی

 شخصیتی، های ویژگیزیرمقوله نگیاندانشگاه فره ةاساسنام هایداللت از 2 جدول با مطابق

 ویژه هایعقالنی و شایستگی -های ذهنیقابلیت فردی؛ ویژگی ةمقول ذیل های پایه درشایستگی
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 و ارزیابی صالحیت سازمانی، توانمندسازی، احراز و وظایف سازمانی، خدمات ای؛حرفه ویژگی ذیل

 .است استنباط قابل گی سازمانیژوی قالب عملکرد در

حرفه هایویژگی فردی، هایویژگیین تحقیق محقق به سه ویژگی برای معلم دست یافت. در ا

ها است که منتسب به از ویژگی های فردی آن دستهسازمانی. منظور از ویژگی هایویژگی و ای

ها و هاست که منتسب به دانش، تواناییای آن دسته از ویژگیهای حرفهشخص/ فرد است. ویژگی

 ها و رفتارهای است کهویژگی از دسته آن سازمانی هایای است. ویژگیشغلی و حرفههای مهارت

 .(1398جزئی،  ؛1399)رضائیان،  است موقعیت، وظایف، انتظارات سازمانی / اداری شاغل به منتسب

دست آمده مشخص شد که در هماهنگی با منابع ه های بیند اعتبارسنجی از مقولهادر فر ،در نهایت

استفاده کرد. به « رفتار» ةتوان از واژ، در برخی موارد می«ویژگی» ةجای کاربرد واژهعتبر بعلمی م

سازمانی که خود ویژگی سازمانی است، بیشتر در ادبیات علم مدیریت متداول  ویژه اصطالح رفتار

 (.1398)هرسی و بالنچارد،  است

دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی معلم  های اسناد باالدستیها و مقولهسهم کمی داللت سؤال فرعی:

 چقدر است؟

تصویری  ةاگرچه روش تحقیق انتخابی برای این تحقیق روش تحلیل محتوای کیفی است، اما ارائ

شده پیرامون های انجامنمای کمی از تالش ةدهندتواند نشاندست آمده میه کمی از اطالعات ب

 فراوانی 3 معلم باشد. جدول هایویژگی بر گیانفرهن دانشگاه باالدستی های اسناداستخراج داللت

 ،دهد. به طور خالصهمعلم را نشان می هایویژگی بر اسناد باالدستی هایمقوله و هاداللت درصد و

 ها مربوط به کدام سند است؛دهند چه سهمی از کل داللتدرصدهای نشان می
 

 های معلم دستی بر ویژگیهای اسنادباالمقولهها و فراوانی و درصد داللت. 3 جدول

 های تحقیقسؤال
 سؤال دوم )برنامة راهبردی دانشگاه( سؤال اول )اساسنامة دانشگاه(

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 %17 20 %7 9 هاداللت      

مقوله
 %34 11 %13 4 ویژگی فردی ها

 %13 7 %13 7 ایویژگی حرفه
 %17 7 %4 2 های رفتار سازمانیویژگی
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دست آمده )داللت ها و مقوله( ه های بتصویری کمی از داده ةشایان ذکر است هدف از ارائ

تهیه  ،. اسناد بنا به نوع کارکردی که دارنداستبلکه توصیفی کمی  ،اسناد با یکدیگر نیست ةمقایس

 هایون ویژگیچتوان انتظار داشت که به شکل یکسان و هماهنگی به یک متغیر همشوند و نمیمی

 معلم بپردازند.

 گیریبحث و نتیجه

 راهبردی دانشگاه ةدانشگاه فرهنگیان و برنام ةهای اساسنامها و مقولهاینکه داللت زمینةال در ؤدو س

د. در این قسمت شها در بخش قبل ارائه آن ةهای معلم کدامند؟ مطرح شد و یافتفرهنگیان بر ویژگی

شود. با توجه تکیه بر ادبیات تحقق و مبانی نظری پرداخته میها با آن زمینةگیری در به بحث و نتیجه

مورد بحث و  نال تواماؤها، هر دو سگیری جامع از یافتهمنظور بررسی و نتیجهبه هدف تحقیق به

 گیرد.بررسی قرار می

ها/ موادی است که ال نشان داد که این اسناد دارای احکام/گزارهؤها در پاسخ به هر دو سیافته

کل  ةهای معلم است. این واقعیت از طریق بررسی و مطالعکننده بر ویژگیل واحد معنایی داللتشام

کید محقق بر أ. تشناسایی شوداین اسناد محقق واحدهای تحلیل را  ةاسناد محقق شد. در مطالع

محتوای آشکار اسناد بود و تا حد امکان از بررسی محتوای پنهان پرهیز شد، مگر در مواردی که 

ها ابهام حداقلی در برداشت مضمون آن نسبت به معلم وجود داشته است. اگرچه تعداد کٍمی گزاره

ها را افزایش دهد، و به تبع آن ابعاد بودن آنتواند امکان متنوعها میاهمیتی ندارد، اما تعداد داللت

ها، اد، داللتها/موتناظر گزاره 2و  1های د. جدولکنهای معلم را آشکار بیشتری از ویژگی

های اساسنامه و داللت زمینةای در تاکنون هیچ تحقیق مشابه دهند.ها را نشان میها و مقولهزیرمقوله

اما تحقیقات قابل توجهی  های معلم انجام نشده است.سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی

منش زمانی نژاد وسبحانی ،(1377) های معلم انجام شده است. از جمله محمودیبرای ترسیم ویژگی

جمعه م، رزی، اما(1395) عباسی و (، احمدی1393) محمدی(، شاه1393) جمعهامام و ، رزی(1391)

 ،(2016، النگو )(2015) نایتمک(، 2007) 1(، استرانگ2002) همکاران و (، لین1396و احمدی )

                                                           
1. Strong 
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( تالش 1396جمعه و احمدی )امرزی، ام شده صرفاً (. از بین تحقیقات انجام2018کستر )و لن

های معلم واکاوی کنند. تفاوت دانشگاه فرهنگیان را برای یافتن ویژگی ةاند تا سند اساسنامکرده

. رویکرد تحقیق حاضر استوهش در این تحقیق با تحقیق حاضر در رویکرد تحلیل محتوا ژروش پ

تلخیصی است. در  (1396) جمعه و احمدی، امامرزیکه رویکرد پژوهش  عرفی است در حالی

های اسناد توجه ها و داللتگیری به تمامی نشانهداوری و جهتپژوهش حاضر محقق بدون پیش

لیست از پیش از یک چک( 1396جمعه و احمدی )پژوهش رزی، امامکه در  حالی کرد، در

ورت یادگیری ص –های معلم اثربخش در فرایند یاددهی شده و با هدف تلخیص ویژگیطراحی

 گرفته است.

دست آمده از ه های بال نشان داد از داللتؤها حاصل از هر پاسخ به هر دو سیافته ،همچنین

های توان رمزهای را برای دستیابی به ویژگیراهبردی دانشگاه فرهنگیان می ةاسناد اساسنامه و برنام

. روند استقرایی یافتها دست ولهبه مق ،سپس ،هامعلم استخراج کرد. محقق ابتدا از رمزها به زیرمقوله

بندی تناظر مقوله 2و  1های دست داد. جدوله اصلی را ب ةسه مقول ،ها در نهایتدستیابی به مقوله

سه ویژگی کلی  دست آمده بره های بدهد. مقولهها اسناد را نشان میها و مقولهها، زیرمقولهداللت

های تحقیقات دیگران های این پژوهش با یافتهیافتهسازمانی حکایت دارد. برخی  و ایحرفه فردی،

 مدیریت و تدریس ارزشیابی، های شخصیتی،مقوله به (1391)منش زمانی نژاد واست: سبحانیهمسو 

شناختی، اخالقی های روانویژگیهای ( به مقوله1393) جمعهامام و کند. رزیدرس اشاره می کالس

 هایبه مقوله( 1393) محمدیکند. شاهاشاره می یابیو شخصیتی، مدیریت کالس درس و ارزش

 ة( به مقول1394) کند. رضاییاشاره می حاضر عصر در معلم ایحرفه و عمومی هایصالحیت

کند. نظری اشاره می مبانی و بنیادین تحول سند با متناسب معلمان ایحرفه و تخصصی هایشایستگی

 شناس،وقت دقیق، خوب هایمعلم: کندمی صهخال چنین معلم را هایویژگی( 1395)سلیمی 

 باانرژی، دهنده،یاری کار، به آماده مشوق، فهمیده، مثبت، باتحمل، صبور، دان،آداب قول،خوش

 معلمان ویژگی برای 138به  (،1393جمعه و احمدی )مهربان؛ رزی، امام و مطلع عادل، مند،عالقه

 قرابت به توجه با نیز مشخصه 37. اندشده تلخیص شخصهم 37 در ها راکند که آناثربخش اشاره می
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 ،(مشخصه 9 با) شخصیتی هایویژگی ،(مشخصه 3 با) ایحرفه هایصالحیت بعد 5در  ماهیتی

 با) ارزشیابی و نظارت و( مشخصه 10 با) تدریس هایمهارت ،(مشخصه 5با) درس کالس مدیریت

 مقوله هفت در را اثربخش معلم های(، ویژگی2002و همکاران ) لین .شدند بندیدسته( مشخصه 10

درصد(،  6/33) ثرؤم کالسی و رفتاری مدیریت ،(درصد 55) آموزمحوریدانش :کندمی بندیدسته

 دانش ،(درصد 24) تدریس به اشتیاق ،(درصد 30) اخالق داشتندرصد(،  6/33) شایسته آموزگار

ویژگی معلم اثربخش بخشی از  (.رصدد 7/15) گریایحرفه ودرصد(  4/19) محتوا به نسبت

کند: (، به چند ویژگی خاص برای معلمی اشاره می2007های یک معلم است. استرانگ )ویژگی

دهی به آموزش، اجرای آموزش، شخصیت معلم، سازماندهی و مدیریت کالس، سازماندهی و جهت

( 2015) نایتکند. مکره میگری اشاایحرفه و آموزاننظارت بر پیشرفت یادگیری و پتانسیل دانش

بینی و باروری، توانایی رشد روابط متکی بر خوش .است کرده اثربخش اشاره معلم مهم ویژگی 10 به

کردن خود بان، دانش نسبت به فراگیران، وقفمندی به دیگران، داشتن شخصیت مهرصبوری، عالقه

گری، توانایی درگیرکردن ایبه تدریس، دانش نسبت به موضوع آموزش یا محتوای درسی، حرفه

ها با تسلط به پداگوژی، خالقیت در آموزان به یادگیری، تدریس مهارتکردن( دانش)مشغول

( برای دستیابی 2016کردن محیط یادگیری کالس؛ النگو )سازی آموزش، مدیریتریزی و پیادهبرنامه

النگو بدین شرح است: معلمانی از  های، مهمترین یافته«معلم الگو»های به الگوی مفهومی از ویژگی

کننده در تحقیق الگو هستند که صبور باشد؛ هدفمند باشد؛ رفتار تبعیضی منظر دانشجویان شرکت

های رفتاریش را با ها را بشناسد و سبکآموزان وقت بگذارد تا آننداشته باشد؛ برای دانش

ا حد ممکن در دسترس باشد؛ بر آموزش ها تطبیق دهد؛ رفتاری گشوده داشته باشد و تهای آنویژگی

آموزان را بداند؛ برای دادن به دانشهای برانگیختن و انگیزهاش تسلط داشته باشد؛ راهموضوع درسی

آموزان را حمایت کند؛ در صورت تدریس اشتیاق داشته باشد و خود را وقف تدریس کند؛ دانش

آموزان برای تشخیص یادگیری وادار کند؛ به دانشها را به ها، آنجای سرزنش آنهدادن خطا بانجام

دهی به رشد شکلی فعال در شکله انتقال دانش باشد؛ ب ةها کمک کند؛ شیفتخطاهایشان و اصالح آن

پداگوژیکی، آکادمیکی، مهارت کار  -شناختیهای روانآموزانش درگیر شود؛ دارای شایستگیدانش

آموزان خودآگاهی، واکنشی و خودواکنشی؛ ضمن تشویق دانشبا کامپیوتر، ارتباطی و تعاملی، علمی، 
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کستر کند و... . لنها، و آرزوهایشان در کالس جوی مبثت ایجاد میبه بیان افکار، احساسات، ترس

شمرد: اعتماد به نفس، تجارب هشت خصیصه/ ویژگی را برای یک معلم بزرگ برمی ( به2018)

 .پذیری، تمرکز، خوداقتداریای(، الگوی از خطر)حرفهکل اداره بخشی، تواناییزندگی، انگیزه

های مقوله زمینةها است. در در زیرمقوله های این تحقیق با تحقیقات فوق عمدتاًهمسوی یافته

( که 2018کستر )( که به ویژگی فردی و لن1393جمعه و احمدی )توان به رزی، اماماصلی فقط می

بسنده کرد. دلیل امر از چند منظر قابل تحلیل و شناسایی است.  ،نداای اشاره کردهبه ویژگی حرفه

ممکن  ،ممکن است موضوع و عنوان پژوهش ضرورت چنین عملی را توجیه نکند و از سوی دیگر

ها ها با مقولهکردن مسیر استقرا و استنباط ارتباط این زیرمقولهاست محققان تالش کافی در طی

نیت محقق از انجام پژوهش  ،ریح شدشعنایت به اینکه در بیان مسئله ت تر را نکرده باشند. باکالن

از  ،است، بنابراین آتی هایهای معلم برای کاربرد در پژوهشیافتن دیدگاه اسناد باالدستی بر ویژگی

پژوهشیٍ  ةای و سازمانی و آن هم به شیوهای فردی، حرفهبندی به تفکیک ویژگیجهت مقوله

  بندی اشاره کرد.تازگی و بداعت در مقولهبهتوان قیق، میاجراشده در این تح

های زیر به کار گرفته شود: تدوین شرح شغل، در زمینه تواندهای این پژوهش میهمچنین، یافته

ای و سازمانی های فردی، حرفههای ویژگیشرح وظایف سازمانی و ... معلمان مبتنی بر کاربرد عبارت

کند؛ تولید ابزارهای تحقیقاتی برای ارزیابی عملکرد معلمان؛ و اشاره می معلم 1هایکه به صالحیت

 های تطبیقی در تربیت معلم را ارتقا بخشد.در نهایت، کیفیت پژوهش

 ارائه داد: توان های این تحقیق رهنمودها و پیشنهادهای کاربردی را میبر اساس یافته

راهبردی دانشگاه فرهنگیان دارای  ةاساسنامه و برنام ها نشان دادند هر دویاینکه یافته نظر به  -

 های معلمکننده بر ویژگیها/ موادی هستند که شامل واحد معنایی داللتاحکام/گزاره

های این توانند از یافتهنفعان میت علمی و سایر ذییئن، اعضای هاباشند، متخصصمی

مختلف، تولید محتوای آموزشی ها در سطوح ( در تدوین برنامه2و  1های )جدول پژوهش
                                                           

های تخصصی است که معلم از منظر شغلی و ها و مهارتبه معنای آن دسته از توانایی« صالحیت»کارگیری اصطالح به. 1

 کند.های عام معلمی میها و مهارتکه اشاره به توانایی« شایستگی»سازمانی باید داشته باشد و نه اصطالح 

 



   243                                                             های معلمبر ویژگی فرهنگیان های اسناد باالدستی دانشگاهواكاوی داللت

  

 

ویژه محتوای آموزشی مطابق با سرفصل دروس خاص دانشگاه فرهنگیان و تولید مستندات ه ب

 بهره ببرند. ایرانمعلمان  ةمتنوع الزم برای حفظ ارتباط با جامع ةو برنام

گرفتن از با تالش محقق و با یاری های معلمکننده بر ویژگیواحد معنایی داللت نظر به اینکه  -

ها توان از آنتفکیک شد، می ای و سازمانیهای فردی، حرفهویژگی ةمبانی نظری به سه مقول

معلم بهره گرفت. اکنون  های برای سنجش و ارزیابی اثربخشیدر تولید پرسشنامه

معلم تولید شده است که بر اساس مبانی  اثربخشی ارزیابی و های برای سنجشپرسشنامه

این امکان  شده در این تحقیقهای اصلی تولیدمقولهارج از کشور هستند. اما ن خافکری محقق

)بر اساس  های دین اسالماز مبانی فکری مبتنی بر آموزهن امحقق ةد تا جامعکنرا فراهم می

های سنجش و های پرسشنامههای اسناد باالدستی( در طراحی گویهها و داللتزیرمقوله

 ند. ارزیایی اثربخشی بهره ببر

های خارج از کنترل محقق در این تحقیق عبارت از یکدست نبودن نمونه تحقیق که محدودیت

 ،همچنین .بود باالدستی دانشگاه فرهنگیان اسناد در موجود احکام و بندها ها،گزاره شامل تمامی

دستی، تحقیق به اسناد باال ةشده از سوی محقق عبارت بود از محدودکردن جامعهای اعمالمحدودیت

کارگیری هکردن از افراد آشنا به اسناد و مجرب در بجو در اسناد و استفادهوجست ةمحدودکردن دامن

 ریزی آموزشی.های درسی سازمان پژوهش و برنامهها در تدوین برنامهآن
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